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Förord 

 

Detta examensarbete BYC990 har utförts vid institution för teknik och design på Växjö 

universitet. Arbetet är en 10 poängs C-uppsats av Ola Nylander och Gabriel Jorga. Våra 

handledare har varit Ali Farhang som är en konsult från cement och betong institutet, samt 

Stanley Englund från Peab AB Sweden.  

 

Det har varit inspirerande för oss att göra detta arbete då vi tillämpat kunskap vi skaffat oss 

under de tre år som vi gått på Växjö Universitet. Det känns lite som ett bevis på att man lärt 

sig tillämpa den teori som man sugit åt sig under dessa år.  

 

Ett stort tack riktas till våra handledare Ali och Stanley samt Roland Johansson och Johnny 

Mattsson från Vingfundament Terrawing AB som alltid hjälpt oss när problem och frågor har 

uppstått.
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Sammanfattning  

 
Sedan början på 1900-talet har tekniken med vingförsedda stolpar utvecklats och använts till 

olika föremål och ändamål. För tre år sedan grundades svenska företaget Vingfundament 

Terrawing AB utav Roland Johansson och Johnny Mattsson. De utvecklar och tillverkar 

vingfundament för mindre konstruktioner som t.ex. vägskyltar och bullerskärmar. Peab i 

Växjö har på ett projekt i Skåne på Revingehed använt sig utav vingfundament då de 

grundlagt huskulisser, detta är ett av de större projekten som utförts med just vingfundament. 

I normalfall skulle grundläggningen på detta projekt ha gjorts med hjälp utav 

betongfundament, en process som visat sig vara betydligt långsammare och kostsammare än 

vad vingfundament är.  

 

Handberäkningar har utförts för bärighet på fundament, dessa beräkningar har kontrollerats 

med beräkningsprogrammet WIN-statik Grundplatta. Dimensionen vi kom fram till för att 

ersätta vingfundamenten blev 2,5×57×0,4 m, denna grundplatta förses med pelarskaft för 

varje väggelement, dimensionen för pelarskaften är 0,35×0,35×1,1 m. På varje pelarskaft 

monteras stålpelare vilka väggelementen monteras fast på, väggelementens storlek är 

4,65×2,48 m. Betongfundamentet klarar gott och väl de vertikala krafter som påverkar men 

det är den stora horisontala kraften som gör att det krävs så pass stor dimension på 

betongfundamentet. 
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1. Inledning. 

 
1.1 Bakgrund 

Vi har fått i uppgift från PEAB i Växjö att skriva ett examensarbete om Terrawings 

grundläggningsmetod med vingfundament och jämföra det med traditionell grundläggning 

med betongfundament. Terrawing har utvecklat vingfundament för att snabbt kunna 

grundlägga mindre föremål vid exempelvis vägarbeten. Denna metod är intressant för PEAB 

som tidigare använt tekniken vid upprättande utav vägskyltar. Peab håller i skrivande stund på 

med ett projekt nere på Revingehed i Skåne där man bygger upp huskulisser för att militärerna 

där ska kunna öva strid i bebyggelse. Vid detta projekt arbetar man med vingfundament från 

Terrawing för att grundlägga kulisserna istället för betongfundament. PEAB vill att vi ska 

utreda för och nackdelar med Terrawings metod gentemot traditionell grundläggning. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är, att på uppdrag av Peab, jämföra användning av 

vingfundament med användning av betongfundament för att se om avvändning av 

vingfundament är tidsbesparande och ekonomiskt fördelaktigt. 

 

1.3 Problemformulering 

 

Var är det möjligt respektive inte möjligt att använda vingfundament inom byggnation och 

jordarter? 

 

Vad blir kostnadsskillnaderna mellan att grundlägga med vingfundament och 

betongfundament?  

 

Vad är för- och nackdelarna med vingfundament? 
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1.4 Metod för examensarbetet 

 

Vårt arbete baseras till största delen på intervjuer med företagen Peab och Vingfundament 

Terrawing AB. Peab är ett av Sveriges största entreprenadföretag och Vingfundament 

Terrawing AB är ett företag som är ledande när det gäller utveckling och tillverkning utav 

vingfundament. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Vi har valt att begränsa vårt arbete till det referensprojekt vi besökt i Skåne på Revingehed. 

Detta för att det skulle bli alldeles för tidskrävande att jämföra alla olika användnings 

områden för vingfundament med olika betongfundament. Vi väljer också att endast 

koncentrera oss på en typ utav betongfundament. Vi har valt den vanligaste typen utav 

betongfundament vid byggnationer utav skärmar i den här storleken vi kommit i kontakt med.   
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2 Historia 

 

2.1 Grundläggnings historia 

 
Under romarriket (31 f.Kr - 468 e.Kr) utvecklade romarna många sinnrika konstruktioner för 

diverse byggnationer. Deras sätt att bygga och anlägga är intressant för bygg historien samt 

arkeologer [1]. Deras teknik att anlägga broar är en fascinerande och uppfinningsrik teknik 

med tanke på att romarriket ligger så pass långt tillbaka i historien. Brofundament ute i en 

brofåra fick t.ex. ibland grundläggas på tätt slagna träpålar som lyfte upp ett grundfundament 

av kvadersten i vilket själva bropelaren sedan försänktes. För att konstruktionen skulle hålla 

var man tvungen att bygga en fångdamm av tätt slagna träpålar som spont där skarvarna 

tätades med lera ute i floden där bropelaren skulle stå. Bropelarna kunde då grundläggas och 

byggas där det skapades torra utrymmen i fångdammen [2]. 

 

Några utav de konstruktioner som romarna kom på har använts en bra bit in på 1900-talet då 

man började konstruera hus med hjälp utav en anläggningsteknik genom att använda sig utav 

en stensockel som grundsula. På grundsulan vilade sedan huset som oftast var 

i trä, och oftast använde man denna teknik vid orörd och god mark. 

Grundsulan lyfte upp huset med ett par decimeter endast för att man inte 

skulle vara i kontakt med marken. Problemet med att jordfukt lätt kunde 

tränga in i sulan och fortplanta sig i träkonstruktionen uppmärksammades 

tidigt, men lika snabbt hittades en lösning på problemet  

– man strök kokad tjära uppblandad med aska på sulans utsida.  

Vid grundläggning i mellangod mark, t.ex. silt eller fast lagrad lera, fick man 

föra ner sulan i större djup för att få en förbättrad bärighet och en minskning 

av sättning. Se fig. 2.0  [2]. 

 

Vid grundlägga på bädd kunde tekniken med grusbädd eller stenbädd användas. 

Grundläggning på grusbädd gick ut på att under den blivande grundmuren schakta bort den 

dåliga översta marken och ersätta den med ett gruslager som stampades i tunna skikt under 

pågjutning av vatten. Att stampa gruslagret skulle bilda en stabil och välpackad botten för att 

kunna föra vidare krafter ner i marken. Stenbädd däremot användes oftast vid grundläggning 

Figur 2.0: Exempel 
på grundsula. ur [2] 
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under vatten, t.ex. brofundament. Sandbädd ersattes då, vid risk för erosion, med sprängsten 

eller natursten. Se fig. 2.1 [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibland stötte de på mark med väldigt svag undergrund och inte ens 

efter schaktning hittades stabil mark. Grundmuren fick då ställas på en 

så kallad bjälkrust som är ett lager liggande timmer, liknar väldigt 

mycket dagens truckpallar, och har i huvuduppgift att utjämna laster i 

grundläggningsnivån. Mellanrummen fylldes med stenar samt lera som 

noggrant stampades. Se fig. 2.2 [2]. 

 

När det inte fanns stabil mark för än på ca 10-15 meters djup fördes 

inte grund muren ända ner, schakta ur all mark och ersätta med 

sandbädd var inte heller något alternativ som förekom. En lösning var att istället schakta 

mindre håll ner till fast mark och där efter mura upp pelare bestående utav stenblock som 

sedan bar upp grundmuren. Pelarna bar upp grundmuren under byggnadens mest belastade 

punkter t.ex. hörn, korningspunkt av murarna m.m. Vid kontakt med grundvatten användes en 

sänkbrunn så att schaktning kunde ske i torrhet. Det här sättet att bygga motsvarar dagens 

grävpålar [2]. 

 

Att bygga en pelare från fast mark var ett sätt att anlägga. Ett annat ganska populärt sätt att nå 

ner till fast mark var att påla ner träpålar. Det krävdes ganska mycket kraft för att få ner en 

påle med slät botten så vid behov skarvades pålarnas botten och ibland bekläddes de med järn.  

Figur 2.1: exempel på grus och stenbädd ur [2] 

Figur 2.2: Grundmur 
uppförd på bjälkrust ur [2] 
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När pålarna hade slagits ner till fast grund sågades topparna så att alla blev lika långa. När det 

sedan var dags att lägga längsgående bjälkar på pålarna borrades hål i bjälkarna där pålarna 

passade, sedan träddes bjälkarna på pålarna, detta bidrog till en stabil undergrund. Ovanpå de 

längsgående balkarna placerades kraftiga tvärsgående bjälkar med ett c/c avstånd på 1,25–1,5 

meter. Se fig. 2.3 Mellanrummen på bjälkarna fylldes igen med makadam eller betong. Som 

innegolv lades ett lager bjälkar med en grovlek på några centimeter som fästes på de 

tvärgående bjälkarna [2]. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1 Vingfundamentets historia 

 

Genom tiderna har det gjorts olika försök att hitta smidiga och billiga alternativa 

grundläggningsmetoder för mindre föremål och byggnader. En metod som 

använts är vingfundament eller, som de även har kallats, jordankare. På 

1900-talet började denna teknik med vingförsedda stålrör till diverse 

ändamål användas [3]. Vingfundament är alltså ingen ny företeelse, det 

finns en mäng, framförallt, amerikanska patent från början utav 1900-talet som beskriver 

olika typer av vingfundament men aldrig har vingfundament använts till så pass stora projekt 

som det görs idag. Att driva ner ett rör eller stång försedd med vingar i orörd mark ger en 

mycket stark förankring i marken. Utvecklingen av fundamenten har hela tiden pågått och den 

pågår fortfarande.  

    

Figur 2.3: Grundmur 
grundlagd på pålrust 
ur [2]

Figur 2.4 Exempel på vingförsedd 
stolpe i ett tidigt skede utav 
utvecklingen ur [3] 



  2007-06-05 
Institution för teknik och design 
Examensarbete BYC990 
Ola Nylander och Gabriel Jorga 
 

 12

Det har utvecklats mindre förankringsfundament som bygger på samma konstruktion med ett 

vingförsett stålrör men ändamålet är i huvudsak att förankra parkföremål för att förhindra 

stölder. Dessa skiljer sig lite i konstruktionen eftersom när ankaret är nertryckt 

finns fortfarande ett rör till som medhjälp av en hammare eller slägga drivs 

ner och ankarkrokar vecklas ut [3] [4]. 

 

2.1.2 Vingfundament TerraWing AB 

 

Roland Johansson och Johnny Mattsson som under sin tid på vägverket 

produktion utvecklade vingfundament för vägarbeten. Detta ledde 

till att Johansson och Mattsson i mars år 2003 startade företaget 

Vingfundament Terrawing AB, ett företag som inriktar sig på utveckling, tillverkning och 

försäljning utav vingfundament inom Skandinavien. Företaget har anlitat konsulter för att få 

fram pålitliga beräkningsprogram för fundamenten som ger objektsspecifika beräkningar. År 

2004 anställs en tredje medarbetare Magnus Johanson på Terrawing, han har ansvar för 

exporten utav fundament, terrawing breddar alltså sina vyer från Sverige och Skandinavien till 

övriga Europa. Företaget har kontor i Nyköping, Stockholm och i 

Mariestad där de även har ett lager, tillverkningen av fundamenten 

sker i Lettland pga. ekonomiska skäl [3] [4]. 

 

Figur 2.6: t.v. bullerfundament t.h. 
vägmärkesfundament ur [3] 

Figur 2.5: Jordankare ur [5] 
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Figur 2.8: Dubbelvingat 
bullerfundament ur [3] 

Johansson och Mattsson har tagit fram två olika typer utav fundament beroende på ändamål, 

ett tvåvingat fundament och ett trevingat fundament. Gemensamt för 

de båda fundamenten är att de bara tar upp horisontella krafter, de tar 

givetvis upp vertikala krafter också men det finns inget 

beräkningsprogram för hur stora krafter de kan ta upp, därför används 

de till lättare konstruktioner som man vet att fundamenten klarar av att 

bära upp. Det tvåvingade fundamentet är avsett för konstruktioner som 

endast behöver ta upp krafter i en riktning som t.ex. bullerskärmar. Det 

trevingade fundamentet är konstruerat så att det kan ta upp krafter från 

olika riktningar t.ex. carportar och vägskyltar. Företaget har utvecklat och fått patent på den 

justeringsanordning som monteras på fundamentet, den är avgörande för  

montering utav t.ex. bullerskärmen, då fundamentet inte gått spikrakt ner i finns möjligheten 

att justera monteringsplattan till dess exakta position. På Terrawing finns möjligheten att 

tillverka fundament för varje unikt projekt, det finns vissa standardlängder på 

fundamenten som ligger mellan 0,6-3,5 meter. Sedan kan vingarna utformas efter 

ändamålet t.ex. vid en lerig mark monteras på större och trubbigare vingar för att få ett så 

styvt fundament som möjligt, gäller det istället en vanlig morän behövs det inte lika stora 

vingar då spänningarna i marken är högre. Utifrån de två olika fundamenten har företaget 

utvecklat vissa förbättrande egenskaper hos fundamenten. På fundament som 

placeras i mark med sämre bärighet kan en såkallad geoplatta monteras, denna 

platta monteras högst upp på fundamentet vilket gör att fundamentet får en 

större yta som gör att det får större bärighet i vertikalled. Det har även utvecklats ett 

fundament med två vingar på samma sida på röret, detta för att påkänningarna är som störst i 

toppen och botten på fundamentet och inte alls så stora mitt på fundamentet. Företaget kan 

alltså skräddarsy ett fundament för att få så bra resultat som möjligt på varje enskilt projekt. 

Fundamenten har visat sig ha goda tjälegenskaper då man inte har några problem med att få 

ner fundamenten i mark med tjäle. De har inte heller upplevt ojämna sättningar eller tjällyft 

med fundamenten, detta finns dock ingen beräknad förklaring på utan de har tittat på tidigare 

utförda projekt och sett att fundamenten inte får några sättnings- eller tjälskador.  Livslängden 

på fundamenten är god då fundamenten varmgalvaniseras, på grund utav fundamentens form 

blir skadorna på fundamenten vid nedsättning inte större än att galvaniseringen kan läka ihop 

Figur 2.7: Geoplatta ur [3] 
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av sig själv. Företaget har med hjälp utav Statens Provnings- och forskningsinstitut utfört 

provdragningar. Resultat från dessa provdragningar visar att vingfundamenten nedsatta i orörd 

mark klarar ca fyra gånger så stora krafter i horisontalled mot vad ett nedgrävt 

betongfundament med motsvarande dimensioner klarar av innan det flyttar sig. [3] [4] 
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3. Grundläggningsmetoder  

 

3.1 Grundläggning med betong 

 

Att grundlägga byggnader med betongfundament är den absolut vanligaste metoden för 

grundläggning. För att göra detta krävs det dock ganska mycket och tidskrävande arbeten 

innan fundamentet är färdig för montering av den huvudsakliga byggnationen. Det första som 

måste göras efter kontroll av undergrunden är avbaning utav organisktmaterial för att komma 

ner till bra markmaterial. När detta är gjort kommer själva schakten, djupet på schakten beror 

på det eventuella tjäldjupet samt storleken på fundamenten. Det snabbaste sättet är att 

samtidigt som schakten pågår, spikars form, armerar och gjuts pelarfundament för att sedan 

lyfta ner fundamentet. Ett annat alternativ är att köpa in färdiga prefab fundament, men det 

kan bli en dyr historia med långa transporter. I vissa fall är det tvunget att gjuta 

pelarfundament på den plats de ska stå, detta är ett bra alternativ då fundamenten är så pass 

stora att det inte är möjligt att lyfta ner dem med maskiner, det är dock den mest tidskrävande 

metoden [5]. 

 

Vid tillverkning av ett pelarfundament är första steget att spika en gjutform, sedan läggs 

armering för att tillsist gjuta fundamentet. Därefter görs en form för pelarskaftet, som även 

den armeras för att tillsist gjutas, högst upp på pelarskaftet gjuts ett plattjärn in för infästning 

utav pelare. När väl fundamentet är på plats gäller det att skapa en så packad mark runt om 

fundamentet som möjligt. Detta görs genom att återfylla lite i taget för att sedan lyfta ner en 

padda i schakten och packa fyllnadsmaterialet [5]. 

 

Grundläggning med betongfundament är möjligt att använda vid alla sorters undergrunder, det 

krävs dock lite olika  markarbeten beroende på material. Vid berg behövs givetvis 

sprängnings- och schaktningsarbeten utföras, ska det grundläggas i material med lägre 

bärighet kan pålning vara ett alternativ för att öka fundament bärighet. Både att spränga och 

påla är tidskrävande och kostsamma arbeten, men ibland finns det inga genvägar utan det är 

konstruktionens kvallitet som kommer i första hand, detta kan fås igen om 30-40 år då 

konstruktionen står kvar utan att några reparationsarbeten måste göras [5]. 
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3.2 Grundläggning med vingfundament 

 

Att grundlägga vingfundament eller ett betongfundament skiljer faktiskt sig inte så mycket, 

beroende på vilket projekt man ska utföra. Skillnaden blir i så fall att betongfundament ska 

grävas ner och gjutas medan vingfundament hamrar man ner i marken.  

Det första steget man gör är att planera bygget om var det ska ske, hur man ska göra och i så 

fall var fundamenten ska placeras. Vingfundamenten måste dimensioneras innan vidare 

händelser för att få en klar plan framför sig och veta hur dem ska placeras. När väl 

planeringen är klar kan man börja med att mäta och sätta ut markörer för att veta var man 

sätta fundamenten med hjälp utav geotekniska mätinstrument. Man uppmärksamma också om 

det finns risk för större block under jorden man ska använda sig utav. Efter utmätning och 

utsättning så kan man säga att byggstarten börjar och börja hamra ner vingfundamenten [3] 

[4]. 

 

Vingfundamenten hamras ner med hjälp utav en hydraulisk 

hammare som byggföretag hyr in. Den här hydraulhammaren 

är oftast monterad på en lastbil eller grävmaskin. Hammaren 

har en sensor som ställs in innan den trycker ner fundamentet 

i marken för att den ska veta hur långt ner fundamentet ska 

slås ner. Sedan finns det ju självklart möjligheter att justera 

manuellt med hjälp utav en handkontroll. När ett fundament 

är nerslaget så finns det alltid en kontrollant som kontrollerar 

om allt gick som det skulle. Ibland kan det uppstå fel och då 

måste processen göras om. Eftersom vingfundament också 

oftast använd där det finns orörd mark så kan det skapa 

mindre problem vid fel placering. Det som får göras är att dra 

upp fundamentet, packa igen hålet som bildats så gott det går 

och sedan göra ett nytt försök. Monteringen av fundamentet är en av de största fördelarna med 

vingfundament eftersom det går relativt fort, snittet på nedslagna fundament är 6-10 st i 

timmen. Vid exempelvis arbeten på väg, då man vill ha så små störningar i trafiken som 

möjligt, är det en stor fördel att använda vingfundament istället för att behöva grundlägga ett 

Figur 3.1: Nerdrivning av fundament 
med lastbil eller grävmaskin ur [3] 



  2007-06-05 
Institution för teknik och design 
Examensarbete BYC990 
Ola Nylander och Gabriel Jorga 
 

 17

betongfundament vilket skulle ta betydligt längre tid. Grundläggning med vingfundament är 

ett smidigt sätt att sätta upp föremål i mindre lättåtkomlig terräng då hammaren kan monteras 

på en grävmaskin som har betydligt högre framkomlighet än vad en lastbil har [3] [4]. 

När fundamenten väl sitter i backen är det dags att montera dit pelarna som ska stå på 

fundamenten, innan det görs bultas en monteringsplatta för att skapa en plan och stabil yta 

som pelarna ska stå på. Monteringsplattan är justerbar och ställs in på rätt höjd och lutning 

med hjälp utav vattenpass och justeringsbultar. Pelarna kommer att bultas fast i 

monteringsplattan som gör det väldigt stabilt för balken att stå på. När pelarna är fasta är det 

bara att fästa dit elementen, beroende på vad för slags projekt som utförs, i balkarna. [3] [4] 

 

Grundläggning med vingfundament kan utföras i de flesta markmaterial, dock ej i berggrund. 

Men i övriga material finns det goda möjligheter att använda sig utav vingfundament då de 

kan specialtillverkas beroende på undergrunden [3] [4]. 

 

3.3 Tjälfarlighet 

 

Något som är väldigt viktigt att beakta då man ska grundlägga med ytgrundläggning är 

undergrundens tjälfarlighet. Tjäle är frusen mark, för att det ska bildas tjäle krävs det att det 

finns vatten i marken som kan frysa och att temperaturen sjunker under 0°C. Beroende på 

vilken jordart det är frågan om varierar denna mängd vatten. Lera och silt som har en låg 

permeabilitet [vatten har svårt att rinna igenom materialet] är de mest tjälfarliga materialen. 

Då vattnet fryser har vattnet ingen plats att expanderar utan resultatet blir att vattnet lyfter 

marken och man får vad man kallar tjällyftning. När tjälen väl går ur marken och vattnet tinar 

tar det mindre plats igen, marken sjunker ihop och det kan uppstå deformationer i marken och 

byggnaden som står på den aktuella marken. I mark som t.ex. sand och grus är det i princip 

ingen risk för tjälskador då det är större porer och vatten lättare sjunker igenom materialet, det 

eventuella vatten som fryser har gott om utrymmet att expandera och då blir det inga större 

tjällyft att tala om [6]. 

 

Grundläggning med vingfundament har visat på förvånansvärt små tjälskador. Anledningen 

till detta är fortfarande okänd och saknar förklaring. Spekulationer om att marken inte får 
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tillräckligt med grepp om fundamentet för att det inte skulle kunna lyfta, men det faller lite då 

marken måste ha tillräckligt med grepp för att det inte ska sjunka ner i marken. Man har sett 

att när det är tjäle i marken går marken upp inne i röret, om detta har någon betydelse för 

tjällyftet finns det dock inte bestämt något om. Grundläggning med betongfundament är dock 

väldigt beroende utav tjäldjupet, dels går det inte att grundlägga då det är tjäle i marken pga. 

Svårigheter med schaktningsarbetet. Det är tvunget att gräva sig ner till det för marken tjälfria 

djupet för att inte få tjällyftning då marken väl fryser, eller blir det tvunget att isolera 

grundkonstruktionen så att marken runt inte fryser och lyfter [7]. 
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4. Referensprojekt på Revingehed 

 

Peab bygger för svenska armens räkning ett projekt på Revingehed i Skåne, man håller på att 

sätta upp huskulisser så att militären ska kunna öva strid i bebyggelse. Man sätter upp 

väggelement på drygt fem meter höga och 2 meter breda, detta bildar ”hus” som ligger på 

Revinge regementets övningsområde. Man använder sig där utav vingfundament från 

Terrawing för att fästa pelare som sedan håller upp väggelementen. Detta är ett unikt bygge 

då man på Peab inte tidigare använt sig utav vingfundament till så pass stora skärmar som det 

blir på detta projekt. På Peab tyckte man att detta projekt var lämpligt att testa vingfundament 

på då de geotekniska egenskaperna för marken är väldigt gynnsamma med ren sandmark. 

Alternativet för att upprätta skärmar i den här storleken skulle vara att gjuta betongfundament 

vilket skulle generera mycket mera arbete och tid för att sätta upp skärmarna vilket skulle leda 

till längre byggtid och högre byggkostnader. På platsen kommer det tillslut stå elva kulisser 

och två riktiga hus, allt för att skapa en så lik miljö av ett bostadsområde som möjligt. För att 

se bilder från projektet hänvisar vi till Bilaga 3. 
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5. Bärighetsberäkningar 

 
5.1 Beräkning av frostfritt djup i Revingehed. 
 
Vid dimensionering av frostfritt djup använde vi SBN (Svenska Byggnormen) beräkningar 

där vi antar att marken är snöröjd. Med hjälp av en karta (se figur 5.1) för frostfritt djup för 

silt i mark och en korrektionstabell (se tabell 5.1) för andra material har SBN utvecklat ett 

enkelt sätt att räkna ut det frostfria djupet i hela Sverige för snöröjd mark genom att 

multiplicera värdet från kartan med värdet som den aktuella marken har ur 

korrektionstabellen. På kartan hittar vi Revingehed utanför Malmö som har ett frostfritt djup 

för silt på 1,2 meter medan korrektionstabellen visar att sand som det är i marken på 

Revingehed har ett värde på 1,2.  

Vårt frostfria djup blir då: 

m 1,44  1,2  1,2  D =×=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.1   Frostfritt djup i meter för silt i mark som 

snöröjd. SBN 1980. Frostfritt djup för andra 
jordarter bestäms på så sätt att multiplikatorn för 
den aktuella jordarten anligt tabell 3,2 används i 

kombination med det på kartan för aktuellt område 
angivna frostfria djupet ur [7] 
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Tabell 5,1:  Korrektionstabell vid beräkning av frostfritt djup (SBN 1980) ur [6] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta betyder att man måste gräva ner fundamentet under denna nivå för att slippa risken att 

lyftningar sker. Det räcker att gräva ner fundamentet endast några centimeter under denna 

nivå för att slippa risken med tjällyftning. Våra beräkningar kommer att beräknas med ett djup 

på 1,5 meter [7]. 

 
 

Jordart  Multiplikator  
Grus   1,7  
Sand   1,2  
Silt   1,0  
Lera   0,6  

Lera+silt i kapillärkontakt  0,5  
med grundvatten   

Torv (med hög vattenhalt)  0,3  
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5.1.1 Beräkning av horisontalkraft  

 

Väggarna samt fundamenten kommer att bli belastade olika mycket av den horisontella lasten 

beroende på var de befinner sig. Med hjälp av den andra utgåvan av handboken ”Snö och 

Vindlast” kunde vi beräkna fram den totala vindlasten för hela väggen samt få fram vilken 

vägg och fundament som blir belastad mest. Eftersom dessa kulisser inte har något tak räknas 

väggarna som vanliga skärmar när det gäller beräkningar. Ekvationen vi använder oss utav är: 

 

ftotk Aq ××= μkW  

 

där  kq  = karakteristiskt värde på vindens hastighetstryck 

 totμ  = formfaktor för vindlast mot skärm 

 fA = Nettoarea på använt väggyta. 

 

För bestämning av kq  används givet tabell 5.3 ur [10] med känd referenshastighet, terrängtyp 

och konstruktionshöjd. Referenshastigheten är given i figur 5.1 ur [8]. Terrängtypen 

byggnationen sker i är terrängtyp II, detta konstateras genom tabell 5.2 ur [10]. Terrängtyp II 

beskrivs som öppen terräng med små hinder t.ex. kuperade slättlandskap med spridda träd och 

enstaka grupper av byggnader. Detta stämmer bra med miljö på Revingehed i Skåne. Höjden 

för  byggnaden är 4,65 m, i tabell 5.3 finns  värden på kq  för 4 m och nästa steg är 8 m, värdet 

för 4 m är 0,69 kN/m2 och för 8m 0,86 kN/m2, interpolering ger ett värde på 0,72 kN/m2 för 

4,65m. För att få fram fA  tas A  – arean för hål i väggen, detta är alltså den angripna 

väggarean. Sedan är det bara totμ  som är okänt, det värdet variera beroende på var på väggen 

man befinner sig samt om det är hörn på skärmen eller ej. På den aktuella kulissen finns hörn 

och då blir det de värden man använder sig. Figur 5.2 ur [9] beskriver hur väggens yta delas in 

i olika zoner. När väggen delats in i de olika områdena är det möjligt att få fram µtot genom 

att räkna ut hur stort värdet blir när man beräknar fA / A  för att sedan få fram ett värde genom 

tabell [8]. 
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Figur 5.2: Vind mot skärmar ur [9] 

Revingehed 
Figur 5.2: Karta över referensvindhastighet i 
Sverige ur [8] 
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Terrängtyp  β  )(mzo  )(min mz  
    
I, Öppen terräng med få eller inga hinder, t.ex. kuster  0,17 0,01 2 
och stränder vid öppet vatten, utpräglat slättlandskap, kalfjäll.    
    
II, Öppen terräng med små hinder t.ex. kuperade 
slättlandskap 0,19 0,05 4 
med spridda träd och enstaka grupper av byggnader.    
    
III, Terräng med stora spridda hinder, t.ex. förortsbebyggelse, 0,22 0,3 8 
mindre tätorter.    
    
IV, Tätortsbebyggelse där minst 15 % av ytan är bebyggd 
och  0,24 1 16 
där byggnadernas medelhöjd är > 15m.    
 

 

 

HÖJD  
Vref = 
22m/s    

Vref = 
24m/s    

Vref = 
26m/s   

h  Terrängtyp    Terrängtyp    Terrängtyp   
(m) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
2 0,52 0,5 0,45 0,42 0,62 0,59 0,53 0,5 0,73 0,69 0,62 0,59
4 0,63 0,5 0,45 0,42 0,75 0,59 0,53 0,5 0,88 0,69 0,62 0,59
8 0,74 0,61 0,45 0,42 0,88 0,73 0,53 0,5 1,04 0,86 0,62 0,59

12 0,81 0,69 0,52 0,42 0,97 0,82 0,62 0,5 1,13 0,96 0,73 0,59
16 0,86 0,74 0,58 0,42 1,03 0,88 0,69 0,5 1,21 1,04 0,81 0,59
20 0,9 0,78 0,63 0,47 1,08 0,93 0,75 0,56 1,26 1,1 0,88 0,66
25 0,95 0,83 0,67 0,52 1,13 0,99 0,8 0,62 1,32 1,16 0,94 0,72
30 0,98 0,87 0,72 0,56 1,17 1,03 0,85 0,66 1,37 1,21 1 0,78

 

 

 

Tabell 5.2: Terrängtyperna ur.[10] 

Tabell 5.3: Karakteristiskt värde på vindens hastighetstryck. 
Vårt värde ligger i det gråa fältet mellan 0,69 och 0,86 ur [10] 
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De olika sektionerna får följande belastningar. 

 

Sektion A  

l  = 1,4m  

A : 6,51m2   fA : 4,96m2    
A
Af = 0,762    totμ  = 1,2×0,762 = 0,915  

o kW  = 0,72×0,915×4,96 = 3,27 kN 

o hdS  = 3,27×1,3 = 4,25 kN 

 

Sektion B  

l  = 7,9m 

A : 36,74m2   
fA : 32,5m2   

A
Af  = 0,885    totμ  = 1,8 

o kW  = 0,72*1,8×32,5 = 42,12 kN 

o hdS  = 42,12×1,3 = 54,76 kN 

 

Sektion C  

l  = 9,3m 

A : 43,245m2  
fA : 37,525m2     

A
Af = 0,868    totμ  = 1,4 

o kW  = 0,72×1,4×37,53 = 37,83kN 

o hdS  = 37,83×1,3 = 49,17 kN 

 

 

fA / A  Typ A B C D 
      
≥ 0,8 Vind mot skärmande utan hörn 3,4 2,1 1,7 1,2 
≥ 0,8 Vind mot skärmande med hörn 2,1 1,8 1,4 1,2 

< 0,8 Alla skärmar 
1,2×

A
Af 1,2×

A
Af 1,2×

A
Af  1,2×

A
Af  

Tabell 5.4: Värdet på µtot i de olika zonerna på väggen ur [9]. 
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Sektion D 

l  = 35,96m 

A : 170,185m2   
fA : 148,525    

A
Af = 0,873    totμ  = 1,2 

kW  = 0,72×1,2×148,53 = 128,33 kN 

hdS  = 128,33×1,3 = 166,83kN 

Den totala horisontella kraften förr denna hela denna vägg blir då: ∑ hdS  = 275 kN 

Dessa krafter är fördelade på ner på varje fundament, fördelningen sker enligt tabellen som vi 

sammanställt här nedan. 

 

zon 

kW  = 
karakteristisk 
vindkraft 
kN/m2 fundament 

fA  = 
effektiva 
area m2 

hkS  = kW × fA   = 
Koncentrerad 
karakteristisk kraft 
kN  

hdS  = 1,3× hkS = 
Koncentrerad 
dimensionerande kraft kN 

a 0,658 1 4,22 2,78 3,61

a / b 
0,658 / 
1,296 2 

0,74 / 
8,75 0,487+11,34=11,83 15,38

b 1,296 3 11,16 14,46 18,8
b 1,296 4 10,52 13,63 17,72

b / c 
1,296 / 
1,008 5 

2,05 / 
7,45 2,66+7,51=10,17 13,92

c 1,008 6 9,5 9,58 12,45
c 1,008 7 9,87 9,95 12,93
c 1,008 8 10,7 10,79 14,02
d 0,864 9 11,15 9,63 12,52
d 0,864 10 10,78 9,31 12,11
d 0,864 11 8,96 7,74 10,06
d 0,864 12 8,96 7,74 10,06
d 0,864 13 10,78 9,31 12,11
d 0,864 14 9,96 8,61 11,19
d 0,864 15 9,96 8,61 11,19
d 0,864 16 10,78 9,31 12,11
d 0,864 17 10,33 8,93 11,6
d 0,864 18 9,87 8,53 11,09
d 0,864 19 9,5 8,21 10,67
d 0,864 20 9,5 8,21 10,67
d 0,864 21 10,49 9,06 11,78
d 0,864 22 11,15 9,63 12,52
d 0,864 23 6,13 5,3 6,89
      

     summa hdS
     275,41

Tabell 5.5: Belastningen på de olika fundamenten. I vårt fall blir fundament 3 det som får störst 
belastning med en dimensionerande horisontalkraft på 18,8 kN.  
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Den största kraften fås på fundament nr 3 där den karakteristiska vindkraften är 1,296 kN/m2 

och effektiva arean 11,16 m2 vilket resulterar i en dimensionerande kraft på 18,8 kN. Vi väljer 

att dimensionera samtliga fundament med denna kraft för att vara på säkra sidan.
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5.2.1 Handberäkningar betongfundament  

 
Vår uppgift är att dimensionera bärförmågan i brottgränstillstånd samt kontrollera om 

bärförmågan är tillräcklig med hänsyn till dimensionerande villkor att ⅔ vdR  ≥ vdS . Vi 

kontrollerar våra fundament med beräkningsprogrammet WIN-statik Grundplatta för att 

kontrollera dimensionerna för t.ex. eventuella kantlyft m.m. Fundamentet kommer endast att 

bli belastad av sin egen, elementets samt balkens egentyngd och även en vindlast. 

 

Beräkningar kommer att ske på en hel vägg från kuliss 10 (sydvästra väggen) och ett 

betongfundament ska dimensioneras för just den väggen. Vid första försöket valdes ett 

grundfundament med dimensionerna 1,5×1,5 ×0,4 och pelaren 0,35×0,35×1,1 meter men 

klarade tyvärr inte kraven för kantlyft. Vårt andra försök var ett fundament med dimensionen 

2,0×2,0×0,4 och pelaren 0,5×  0,5×1,1 meter (se fig. 5.3). Djupet är som tidigare beräknat 

1,5 m. 

Väggelementets bredd är 2,48 m och höjden är 4,35 m. Väggen börjar inte precis vid 

marknivån utan en bit ovanför, mellanrummet där emellan lägger man en rötbeständig skiva. 

Den rötbeständiga skivans egentyngd är 8 kN/m³, antag att den är ca 30 cm hög och en 

tjocklek på 13 mm, det ger en total höjd på 4,65 m. Med hjälp av Terrawing fick vi alla 

förutsättningar som behövs för att utföra uppgiften. 

Förutsättningar: 

Relativfasthet på marken: Medelhög 

Tryck sand/spetsmotstånd: 5-10 MPa 

Friktionsvinkel: k
'φ = 36° 

E-modul: 20-30 Mpa 

Material på jorden: Torr silt/sand/grus 

Tunghet på sanden: γ  = 16 kN/m³ 

Tunghet på betongen:γ = 24 kN/m³ 

Säkerhetsklass 2  

Geotekniskklass 2 

nγ  = 1,1 mγ  = 1,2 
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Referensvind: 26 m/s med terrängtyp 2    kq  = 0,72 kN/m2  

Egentyngd på stålpelare = 160 kg 

Egentyngd på väggen = 390 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekvationen för att räkna ut bärförmågan är följande: 

fq  γγγγγ idsNbidsNqidsNc efqqqqcccc ×××××′×+××××+××××= 2
1  [2] 

Dessa tre termer anger bidrag till bärförmågan av respektive jodens kohesion, 

överlagringstryck på grundläggningsnivå samt av jordens egentyngd.  

 

där  c  = Jordens kohesionsandel (kPa) 

  fq  = Fundamentets bärförmåga 

  q  = Överlagringstryck på grundläggningsnivån utanför plattan 

  γ ′  = Effektiv tunghet under grundläggningsnivån 

  efb  = Plattans effektiva bred 

  cN , qN , γN  = Bärförmågefaktorer 

  cs , qs , γs  = Vid inverkan av fundamentform 

  ci , qi , γi  = Vid inverkan av lutande last 

  cd , qd , γd  = Vid inverkan av grundläggningsdjup 

Figur 5.3:  Skiss över 
fundamentets dimensioner i 
vårt andra försök. 
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Eftersom det är sand vi har som jordmaterial, dvs. friktions jord, så försvinner hela första 

termen i formeln då c = 0.  

 

Dimensionering görs med den största horisontalkraften som beräknats fram till 18,8 kN. Det 

är den största kraften som påverkar ett fundament, dimensionering med denna kraft för 

samtliga fundament blir en beräkning som är på den säkra sidan eftersom det är bara ett 

fundament som utsätts för den kraften. 

hdS  = 18,8 kN 

 

Friktionsvinkeln är fortfarande karakteristiskt och måste göras om till dimensionerande värde 

genom 

tan dφ′ = tan 36°/ nγ × mγ  = tan 36°/1,1×1,2 = 0,55    

dφ′  = 28,8° 

 

Med hjälp utav friktionsvinkeln kan vi nu räkna ut bärförmågefaktorerna [2] 

qN  = eπ × tan dφ′ × tan²(45+ dφ′ /2) 

qN  = eπ × tan 28,8× tan²(45+28,8/2) = 16,1 

γN  = ( qN -1) × tan(1,4× dφ′ )  

γN  = (16,1-1) × tan(1,4×28,8) = 12,8 

cN  = 0 

Dessa utryck på bärförmågefaktorer härrör ifrån Meyerhofs teori och utnyttjas i stor 

utsträckning vid beräkning av fundaments bärförmåga [2]. 

 

Den totala vertikala lasten som kommer att påverka fundamentet är endast materialets 

egentyngder samt sandens egentyngd som ska fyllas ovanpå fundamentet tills man når 

marknivån.  
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Fundamentets egentyngd: kG  = (2,0×2,0×0,4+1,1×0,5×0,5)×24 = 45,0 kN 

Fyllning av sand: kG  = (2,0×2,0×1,1-1,1×0,5×0,5)×16 = 66,0 kN 

Pelarens egentyngd: kG  = 160×9,81/1000 = 1,57 kN 

Väggelementets egentyngd: kG  = 390×9,81/1000 = 3,84 kN 

Rötbeständiga skivans egentyngd: kG  = 8 kN/m³ = 0,077 kN 

∑ kG  = 116,487 kN 

vdS = 116,487 kN 

  

Eftersom vi får en horisontal kraft som påverkar fundamentet blir det också ett moment vid 

plattans underkant nämligen mdS . Den räknar vi fram med hjälp av hdS  samt djupet och 

höjden från mark till elementets topp. 

mdS  = hdS × ( 2/hd + ) 

mdS  = 18,8× (1,5+4,65/2) = 71,91kNm 

 

där  d  = djupet till fundamentets underkant 

  h  = höjden från marknivå till väggelementets topp 

 

Momentet som uppstår använder inte sig utav hela fundamentets bredd och längd och därför 

måste man räkna fram en excentricitet (℮) och därmed en effektiv bredd ( efb ) och längd ( efl ). 

Det kan hända att excentriciteten blir alldeles för stor för en dimension och då får man börja 

om med nya dimensioner. 

℮ = mdS / vdS  

℮ = 71,91/116,487 = 0,617m 

efb  = b -2×℮ 

efb  = 2-2×0,617 = 0,766m 
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efl  = l  = 2,0m (längden ändras inte eftersom momentet endast påverkar fundamentet från 

ena hålet). 

 

Med hjälp utav efb  kan vi nu räkna ut formfaktorerna qs , cs  och γs  genom formlerna  

qs  = 1+0,2× efb / l  

qs  = 1+0,2×0,766/2,0 = 1,077 

γs  = 1-0,4× efb / l  

γs  = 1-0,4×0,766/2,0 = 0,847 

cs  = 0 

Formfaktorerna s  tar hänsyn till att fundamentet kan ha en annan form än den formen som 

teorin är framtagen för.  

 

Eftersom man har sand runt om och på fundamentet bildas det laster snett mot fundamentet 

dvs. fundamentet kan utöver en centrisk vertikal last få utsättas för en horisontell 

lastkomponent. Därför har man faktorerna ci , qi  och γi  att räkna fram. 

qi  = (1- hdS /( vdS + efb × efl × c ×cot dφ′ ))² 

qi  = (1-18,8/(116,487+0))² = 0,7 

γi  = (1- hdS /( vdS + efb × efl × c ×cot dφ′ ))³ 

γi  = (1-18,8/(116,487+0))³ = 0,59 

ci  = 0 

 

Överlagringstryck ( q ) fås genom att endast ta sandens tunghet multiplicerat med 

anläggningsdjupet.  

q  = γ × d   

q  = 16×1,5 = 24 kpa 
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cd , qd  och γd  är faktorer som vi får fram genom formlerna 

qd  = 1+0,35× d / efb  

qd  = 1+0,35×1,5/0,766 = 1,69 

γd  = 1,0 

cd  = 0 

Dessa faktorer kallas för djupfaktorer där man tar hänsyn till det djup under markytan som 

fundamentet är grundlagt på. 

 

Detta är allt vi behöver veta för att kunna räkna fram bärförmågan. 

fq  = 24×16,1×1,077×1,69×0,7+0,5×16×0,766×12,8×0,847×1,0×0,59 = 531,51kpa 

 

Kontroll utav bärförmågan sker med följande samband ⅔ vdR  ≥ vdS . 

vdR  = efA × fq  

vdR  = 0,766×2×531,51 = 814,27 kN 

 

där  efA  = effektiva arean 

  vdR  = Dimensionerande vertikal bärförmåga. 

 

⅔ vdR  ≥ vdS    542,85 ≥ 112,51 

 

Detta är Ok i bärighetssynpunkt men då värdena sätts in i beräkningsprogrammet på datorn 

kommer ett felmeddelande som säger att fundamentet får ett kantlyft. Detta kan inte 

accepteras och man måste gå upp i dimension. 
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5.2.2 Beräkning av ny dimension på fundamentet. 

 

Eftersom att horisontalkraften endast verkar i en riktning som ger upphov till ett moment 

skulle det inte spela så stor roll hur stort fundamentet är i den ledd som är vinkelrätl mot 

horisontalkraften eftersom det inte är där det blir kantlyft. Men efter diskussioner och 

argument tas ett beslut att det skulle vara onödigt att bygga betongfundament med den 

bredden och samtidigt ha kvar samma c/c-avstånd. C/c-avståndet just nu ligger på 2,48 meter 

och eftersom dimensionen på fundamentet är två meter så betyder det att det blir nödvändigt 

att schakta hela vägen till nästa fundament. Istället för att anlägga fundament med det här c/c 

avståndet togs ett beslut att räkna på ett nytt fundament som tar upp dubbelt så stor längd dvs. 

ett c/c avstånd på 4,96 meter, detta för att spara på schaktkostnaderna. 

 

Eftersom fundamentet endast tar upp moment i ena riktningen så gjordes ett försök med en 

dimension där längden är 1 meter längre än bredden. Dimensionen som prövades blev 

2,5×1,5×0,4 och pelarens dimension 0,35×0,35×1,1 (se fig. 5.4). Förutsättningar är 

fortfarande desamma förutom egentyngderna: 

Relativfasthet på marken: Medelhög 

Tryck sand/spetsmotstånd: 5-10 MPa 

Friktionsvinkel: k
'φ = 36° 

E-modul: 20-30 Mpa 

Material på jorden: Torr silt/sand/grus 

Tunghet på sanden: γ  = 16 kN/m³ 

Tunghet på betongen:γ = 24 kN/m³ 

Säkerhetsklass 2  

Geotekniskklass 2 

nγ  = 1,1 mγ  = 1,2 

Referensvind: 26 m/s med terrängtyp 2    kq  = 0,72 kN/m2  

Egentyngd på pelaren = 320 kg 

Egentyngd på väggen = 780 kg 
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fq  γγγγγ idsNbidsNqidsNc efqqqqcccc ×××××′×+××××+××××= 2
1  [2] 

där  c  = Jordens kohesionsandel (kPa) 

  fq  = Fundamentets bärförmåga 

  q  = Överlagringstryck på grundläggningsnivån utanför plattan 

  γ ′  = Effektiv tunghet under grundläggningsnivån 

  efb  = Plattans effektiva bred 

  cN , qN , γN  = Bärförmågefaktorer 

  cs , qs , γs  = Vid inverkan av fundamentform 

  ci , qi , γi  = Vid inverkan av lutande last 

  cd , qd , γd  = Vid inverkan av grundläggningsdjup 

 

Horisontal kraften som används är den som tidigare beräknats till 18,8 kN. Men eftersom 

detta fundament tar upp dubbelt så stor yta så fördubblas även horisontal kraften. 

hdS = 37,6 kN 

 

Figur 5.4: Skiss över fundamentets 
dimensioner i vårt tredje försök. 
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Friktionsvinkeln är fortfarande karakteristiskt och måste göras om till dimensionerande värde 

genom 

tan dφ′ = tan 36°/ nγ ×  mγ  = tan 36°/1,1×1,2 = 0,55    

dφ′ = 28,8° 

Med hjälp utav friktionsvinkeln kan vi nu räkna ut bärförmågefaktorerna [2] 

qN  = eπ × tan dφ′ × tan²(45+ dφ′ /2) 

qN  = eπ × tan 28,8× tan²(45+28,8/2) = 16,1 

γN = ( qN -1) × tan(1,4× dφ′ )  

γN = (16,1-1) × tan(1,4×28,8) = 12,8 

 

Den enda vertikala kraften som hamnar på fundamentet är: 

Fundamentets egentyngd: kG  = (2,5×1,5×0,4+1,1×0,35×0,35)×24 = 39,23kN 

Fyllning av sand: kG  = (2,5×1,5×1,1-0,35×0,35×1,1)×16 = 63,843kN 

Pelarens egentyngd: kG  = 320×9,81/1000 = 3,14kN 

Väggelementets egentyngd: kG  = 780×9,81/1000 = 7,65kN 

Rötbeständiga skivans egentyngd: kG  = 8 kN/m³ = 0,077 kN 

∑ kG  = 113,94 kN 

vdS  = 113,94 kN 

 

Eftersom horisontalkraften påverkar fundamentet blir det även ett moment vid plattans 

underkant nämligen mdS . Den räknas fram med hjälp av hdS  samt djupet och höjden från 

mark till elementets topp. 

mdS  = hdS × ( d + h /2) 

mdS  = 37,6× (1,5+4,65/2) = 143,82kNm 

 

där  d  = djupet till fundamentets underkant 

  h  = höjden från marknivå till väggelementets topp 
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Momentet som uppstår använder inte sig utav hela fundamentets bredd och längd och därför 

måste excentricitet (℮) räknas fram och därmed en effektiv bredd ( efb ) och längd ( efl ). Det 

kan hända att excentriciteten blir alldeles för stor för en dimension och då får beräkningarna 

göras om med nya dimensioner. 

℮ = mdS / vdS  

℮ = 143,82/113,94 = 1,26m 

efb  = b -2×℮ 

efb  = 2,5-2×1,26 = -0,02m 

efl = l  = 1,5m (längden ändras inte eftersom momentet endast påverkar fundamentet från 

ena hålet). 

 

I och med att excentriciteten blev så stor blir den effektiva bredden obefintlig. 

Konsekvenserna blir att man inte kan räkna vidare på detta fundament. Med andra ord så 

klarar inte detta fundament dessa belastningar. Problemet kontrolleras med data programmet 

och den reagerar på exakt samma sak, nämligen att excentriciteten i x-led blir för stor.  
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5.2.3 Analys av handberäkningar 

 

Efter att handberäkningar gjorts och kontrollerats i WIN-statik har resultatet blivit följande. 

Samtliga av de plattor som räknats här ovan ger antingen ett kantlyft i fundamentet, eller att 

den effektiva bredden blir obefintlig. Detta är naturligtvis något som inte kan accepteras, 

därför behövs ännu en ny dimension för fundamentet. Det första fundamentet hade ett c/c 

avstånd på 2,48 m, detta gör att man får ett mellanrum på endast 48 cm mellan fundamenten.  

 

Fundamentet med det dubbla c/c-avståndet blev inte godkänt med hänsyn till att 

excentriciteten blev för stor i bärighetsformeln och även WIN-statik programmet reagerade på 

detta. För att klara kravet för detta skulle dimensionen ökas ytterligare, men innan detta görs 

får man ta hänsyn till vissa frågeställningar efter diskussion med Peab och Vingfundament 

Terrawing AB . Väggelementen kommer förmodligen att bli alldeles för sladdriga och för att 

styva upp dem kommer det att gå åt mera material vilket leder till högre 

produktionskostnader. Det är prefabricerade väggelement som är aktuella och transport utav 

väggelement med dimensioner på nära 4,35×4,96 meter är inte det smidigaste då man måste 

enligt vägverket söka specialtillstånd för last som är bredare än 3,1 m, har man som i detta fall 

en last som är bredare än 4,5 m ska man ha poliseskort. Alternativet är att bygga väggarna 

själv på plats, vilket leder till högre arbetskostnader och kan även leda till längre byggtid. 

 

Vår uppgift gäller bara att undersöka skillnaden för grundläggningen, ändrar dimmensionen 

på väggarna blir det inte en rättvis jämförelse då det är för många olika skeden som spelar in. 

Därför väljer tas ett steg tillbaka till det ursprungliga c/c-avståndet på 2,48 m, ett alternativ på 

grundkonstruktionen är en långsträckt kantbalk med pelarskaft vid varje väggelement. 

Bredden på den tänkta konstruktionen blir 2,5 m (se fig. 5.5). Detta alternativet väljs för att 

som det visade sig i första försök behövs hela sträckan schaktas om man skulle ha använt sig 

utav separata fundament, alltså förloras det ingen tid eller några pengar på just schakten, 

formarbetet kommer att bli billigare och gjutningen kan göras effektivare. När handberäknar 

för kantbalken görs tillämpas samma princip som vid föregående beräkningar. Fundament har 

dimensionen 2,5×57×0,4 detta fundament delas in i mindre fundament med dimensionen 
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2,48×2,5×0,4 och pelarskaft med dimensionen 0,35×0,35×1,1. Handberäkningar utförs på 

delarna för att vara på säkra sidan. 

 

 
 
 
 

 

Figur 5.5: Skiss på hela 
fundamentet 
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5.2.4 Beräkning på en sektion av fundamentet. 

 

Förutsättningar är fortfarande desamma förutom egentyngderna: 

 

Relativfasthet på marken: Medelhög 

Tryck sand/spetsmotstånd: 5-10 MPa 

Friktionsvinkel: k
'φ = 36° 

E-modul: 20-30 Mpa 

Material på jorden: Torr silt/sand/grus 

Tunghet på sanden: γ  = 16 kN/m³ 

Tunghet på betongen:γ = 24 kN/m³ 

Säkerhetsklass 2  

Geotekniskklass 2 

nγ  = 1,1 mγ  = 1,2 

Referensvind: 26 m/s med terrängtyp 2    kq  = 0,72 kN/m2  

Egentyngd på stålpelare = 160 kg 

Egentyngd på väggen = 390 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5.6: Skiss över fundamentets 
dimensioner i vårt fjärde försök. 
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fq  γγγγγ idsNbidsNqidsNc efqqqqcccc ×××××′×+××××+××××= 2
1  [2] 

där  c  = Jordens kohesionsandel (kPa) 

  fq  = Fundamentets bärförmåga 

  q  = Överlagringstryck på grundläggningsnivån utanför plattan 

  γ ′  = Effektiv tunghet under grundläggningsnivån 

  efb  = Plattans effektiva bred 

  cN , qN , γN  = Bärförmågefaktorer 

  cs , qs , γs  = Vid inverkan av fundamentform 

  ci , qi , γi  = Vid inverkan av lutande last 

  cd , qd , γd  = Vid inverkan av grundläggningsdjup 

 

Horisontalkraften som används är som tidigare beräknats dvs. 18,8 kN.  

hdS  = 18,8 kN 

 

Friktionsvinkeln är fortfarande karakteristiskt och måste göras om till dimensionerande värde 

genom 

tan dφ′ = tan 36°/ nγ × mγ  = tan 36°/1,1*1,2 = 0,55    

dφ′ = 28,8° 

 

Med hjälp utav friktionsvinkeln kan vi nu räkna ut bärförmågefaktorerna 

qN  = eπ × tan dφ′ × tan²(45+ dφ′ /2) 

qN  = eπ × tan 28,8× tan²(45+28,8/2) = 16,1 

γN  = ( qN -1) × tan(1,4× dφ′ )  

γN  = (16,1-1) × tan(1,4×28,8) = 12,8 
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Den enda vertikala kraften som hamnar på fundamentet är: 

Fundamentets egentyngd: kG  = (2,5×2,48×0,4+1,1×0,35×0,35)×24 = 62,75kN 

Fyllning av sand: kG  = (2,5×2,48×1,1-0,35×0,35×1,1)×16 = 106,963kN 

Pelarens egentyngd: kG  = 160×9,81/1000 = 1,57kN 

Väggelementets egentyngd: kG  = 390×9,81/1000 = 3,83kN 

Rötbeständiga skivans egentyngd: kG  = 8 kN/m³ = 0,077 kN 

∑ kG  = 175,19 kN 

vdS  = 175,19 kN 

 

Eftersom vi får en horisontal kraft som påverkar fundamentet så blir det också ett moment vid 

plattans underkant nämligen mdS . Den räknar vi fram med hjälp av hdS  samt djupet och 

höjden från mark till elementets topp. 

mdS  = hdS × ( d + h /2) 

mdS  = 18,8× (1,5+4,65/2) = 71,91kNm 

 

där  d = djupet till fundamentets underkant 

  h = höjden från marknivå till väggelementets topp 

 

 

Momentet som uppstår använder inte sig utav hela fundamentets bredd och längd och därför 

måste excentricitet (℮) och därmed en effektiv bredd ( efb ) och längd ( efl ) räknas fram. Det 

kan hända att excentriciteten blir alldeles för stor för en dimension och då får man börja om 

med nya dimensioner. 

℮ = mdS / vdS  

℮ = 71,91/175,19 = 0,41m 

efb  = l-2×℮ 

efb  = 2,5-2×0,41 = 1,68m 
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efl  = l  = 2,48m (längden ändras inte eftersom momentet endast påverkar fundamentet 

från ena hålet). 

 

Med hjälp utav efb  kan vi nu räkna ut qs , cs  och γs  genom formlerna  

qs  = 1+0,2× efb / l  

qs  = 1+0,2×1,68/2,48 = 1,14 

γs  = 1-0,4× efb / l  

γs  = 1-0,4×1,68/2,48 = 0,73 

 

Eftersom man har sand runt om och på fundamentet så bildas det laster snett mot 

fundamentet. Därför har man faktorerna ci , qi  och γi att räkna fram. 

qi  = (1- hdS /( vdS + efb × efl × c ×cot dφ′ ))² 

qi  = (1-18,8/(175,19+0))² = 0,8 

γi  = (1- hdS /( vdS + efb × efl × c ×cot dφ′ ))³ 

γi  = (1-18,8/(175,19+0))³ = 0,711 

 

Överlagringstryck ( q ) får genom att endast ta sandens tunghet gånger fundamentets djup. 

q = γ × d   

q  = 16×1,5 = 24 kpa 

 

cd , qd  och γd  är faktorer som vi får fram genom formlerna 

qd  = 1+0,35× d / efb  

qd  = 1+0,35×1,5/1,68 = 1,31 

γd  = 1,0 
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Detta är allt vi behöver veta för att kunna räkna fram bärförmågan. 

fq  = 24×16,1×1,14×1,31×0,8+0,5×16×1,68×12,8×0,73×1,0×0,711 = 551,0kpa 

 

Kontroll utav bärförmågan sker med följande samband ⅔ vdR  ≥ vdS . 

vdR  = efA × fq  

vdR  = 1,68×2,48×551,0 = 2296,0kN 

där  efA  = Effektiva arean 

  vdR  = Dimensionerande vertikal bärförmåga. 

 

⅔ vdR  ≥ vdS     1530,67 ≥ 170,109 
 

5.2.5 Resultat av handberäkningar 

 

Det sista fundamentet har inga problem i bärighetssynpunkt och det är inga problem heller för 

dataprogrammet att godkänna. Skillnaden mellan vdR  och vdS  blir stor vilket skulle kunna 

minskas med mindre dimension på fundamentet, men med tanke på att vi har så pass stor 

vindkraft är det tvunget att ha denna dimension. Vi testade att gå ner ett par centimeter i längd 

men tyvärr klarade vi inte minska det mer än 2 centimeter innan det blev kantlyft. Det 

fundament vi kommer att göra tid- och kostnadskalkyl för får alltså dimensionerna 

2,5×57×0,4m och pelarskaft med dimensionerna 0,35×0,35×1,1m. 

För att se datorberäkningar för alla handberäkningar hänvisar vi till bilaga 1. 

 

5.2.6 Beräknat vingfundament 

 

Vi har ingen kunskap i att göra beräkningar för vingfundament, därför har vi informerat 

Vingfundament Terrawing AB om de förutsättningar vi beräknat betongfundament för. 

Utifrån dessa förutsättningar beräknar Vingfundament Terrawing AB, medhjälp utav sitt 

beräkningsprogram, fram dimensionerna för ett vingfundament. Det blir ett vingfundament 

med beteckningen BU M55PV458L20. Detta är ett buller fundament med längden 2 meter. 
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Kostnaden för detta fundament inklusive justeringsplatta och leverans till Revingehed blir 

2400 kr/st. I bilaga 2 finns bilder och utdrag från de beräkningar som Vingfundament 

Terrawing AB gjort. 

  

5.3.1 WIN-statik Grundplatta.  

 

För att snabbt kunna få fram kapaciteten hos ett betongfundament används 

beräkningsprogrammet WIN-statik Grundplatta. Programmet beräknar med hänsyn till 

dimensionerna på fundamentet snabbt ut grundtryckkapaciteten, programmet kontrollerar 

även om dimensionen är godkänd med hänsyn för glidning, böjning, skjuvning, 

genomstansning och sprickbredder. Programmet ger alltså en totalkontroll för vad 

fundamentet klarar av. De indata som måste ges till programmet för att det ska ha möjlighet 

att göra en beräkning av fundamentet är följande. 

 

Materialegenskaper för betongen och armeringen. Här väljs antingen bruksgräns- eller 

brottgränstillstånd, säkerhetsklass samt materialegenskaper [11]. 

 
 

 
Figur 5.7: Fönstret som kommer upp i WIN-statik när  materialegenskaper ska fyllas i. 
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Nästa steg är att fylla i armeringens egenskaper, detta för att programmet dimensionerar 

antalet armeringsjärnen utifrån de påfrestningar som sätts på fundamentet. Här fylles den 

minsta resp. största värdet på stångdiameter för armeringen i de olika leden som kan 

accepteras. Sist anges täckskiktet med betong på armeringen [11].   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.8: Fönstret som kommer upp i WIN-statik 
där armering egenskaper anges. 
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Efter detta är det dags att fylla i geometrin för fundamentet. Här anges vad som ska placeras 

på fundamentet, i vårt fall en pelare i betong. Sedan frågas det efter måtten från centrum 

pelare till ytterkant fundament samt tjockleken på fundamentet. Och till sist dimensionen för 

pelaren. Möjlighet att sätta ut fler än en pelare på plattan finns inte, i vårt fall där vi har en 

lång platta med fler pelare summeras längden på pelarna ihop vilket gör att man får en lång 

pelare. Beräkningar har även gjorts då den långa plattan delats in i mindre plattor för att vara 

på säkra sidan när bärighetsberäkningarna gjorts [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.9: Fönstret som kommer upp i WIN-statik 
där geometrin för fundamentet anges. 
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Sista steget innan lasterna fylls i, är att fylla i grundförhållandena för marken man ska bygga 

på. Först anges den geotekniska klassen för marken. Därefter angivs grundläggningsdjupet på 

fundamentet samt jordartens tunghet. Sist vilken jordart det rör sig om och dess 

karakteristiska friktionsvinkel. 

 

 
 

 

 

 

Figur 5.10: Fönstret som kommer upp i WIN-statik 
för grundförhållandena 
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När detta är gjort anges de laster som kommer att påverka konstruktionen. Laterna har räknats 

ut sedan tidigare, när de vertikala lasterna anges måste det ges uppmärksamhet till att 

programmet utifrån de indata som tidigare fyllts i räknar ut egentyngden för grundplattan samt 

återfyllnadsmaterialet som läggs ovanpå fundamentet. Egentyngden på pelarskaftet ska dock 

räknas föhand och lägga till den vertikala kraft som påverkar fundamentet ovanifrån. Det är 

inga konstigheter när det gäller horisontalkraften, det är bara att fylla i det värdet räknats ut. 

Nu återstår bara att fylla i det uträknade momentet som påverkar. Horisontalkraften påverkar i 

plattans överkant så det är därifrån momentets hävarm beräknas och inte underkant fundament 

som vid handberäkningar.  

 
 

 

 

 

 

 

Figur 5.11: Fönstret som kommer upp i WIN-statik 
när man fyller i lasterna 
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Nu är alla steg gjorda för att kunna få fram bärighetsegenskaperna för fundamentet. Under 

beräkna väljs analys och dimensionering. 

 

 

 
 

 

 

 

Samtliga resultat för beräkningarna på fundamentet hittas under fliken Resultat. 

 
 

 

 

 

Figur 5.12: För att beräkna resultatet för fundamentet 
väljs Analys och dimensionering under fliken Beräkna. 

Figur 5.13: Under fliken resultat hittas samtliga 
resultat för fundamentet. 
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Exempelvis väljs grundtryckskontroll och följande fönster kommer upp. 

 
 

 

 

Detta är de stegs som görs för att kontrollera sitt fundament med hjälp utav  

Win-statik Grundplatta. Ett snabbt och smidigt sätt för att kontrollera sina fundament då man 

inte vet hur stort fundament som behövs. Istället för att göra flera tidskrävande 

handberäkningar är det bara att mata in samma krafter hela tiden och ändra i geometrin och 

tillslut fås en godkänd dimension på fundamentet [11].

Figur 5.14: Exempel på resultat för 
grundtryckskontroll 
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6. Diskussion  

 

6.1 Jämförelse 

 

När vi jämför de två olika fundament former kommer vi fram till följande. Rent bärighets 

mässigt har vingfundament sämre bärighet i vertikalled än vad betongfundament har. De 

vertikala laster som blir vid byggnation utav skärmar och bullerskärmar kommer dock sällan 

eller aldrig upp i så pass stora krafter att man pga. den anledningen skulle behöva ett 

betongfundament i stället för ett vingfundament. När det gäller krafter i horisontalled har 

vingfundament en fördel i att de klarar stora krafter i förhållande till sin storlek, ett 

betongfundament med samma bärighetskapacitet i horisontalled blir ett fundament som är 

klarar onödigt stora krafter i vertikalled. Nackdelen med ett vingfundament är att det är en så 

pass ny företeelse inom byggbranschen att det fortfarande finns osäkerhets faktorer när det 

gäller dess egenskaper i tjälfarligmark eftersom att det inte finns så många referensprojekt 

som är äldre än 4-5 år. Därför kan det kännas säkrare med ett betongfundament eftersom det 

använts så pass länge att det finns gott om säkra beräkningsmodeller för vad de klarar och inte 

klarar. Är man dock intresserad utav den ekonomiska biten finns det inga tveksamheter, 

vingfundament är betydligt billigare och i dagens byggbransch med alla pressade byggtider 

har vingfundament ett enormt försprång med en kapacitet på 6-10 fundament i timmen. 

Betongfundament har den fördel att det går att anpassa till vilken undergrund som hels då 

bärigheten kan ökas genom att man pålar fundamentet, vid berg får man spränga och schakta 

bort berg för att sedan placera sitt fundament som kommer att stå fast som berget. 

 

6.1.1 Tid- och Kostnadskalkyl för betongfundament  

 

Vi har gjort tid- och kostnadsberäkning för betongfundament medhjälp utav  

Wikells sektionsfakta 0203. Vi har tagit enhetstider, materialkostnader och arbetskostnader 

rakt av Wikells. Det är möjligt att dessa tider och kostnader avviker från vad olika företag 

räknar med, men dessa värden är riktvärden som företag inom branschen använder sig utav. 
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Markarbeten     
Arbete Åtg. Material Tid UE 

     
Jordschakt 373,95 m³ - - 32 160:- 
Återfyllning befintliga massor 313,81m³ - - 19 770:- 
Borttransport 60,14m³ - - 5 488:- 
     
Kostnad    57 418:- 
Omkostnadspålägg 6 % på UE    3 445:- 
Summa    60 863:- 
     
     
Pelarfundament     
     

Arbete Åtg. Material Tid UE 
     
Plattjärn 250x250x20 23st 2 783:- 9,2 - 
Brädform 35,42m² 3 719:- 47,82 - 
Betong K30 3,1m³ 2 564:- 5,16 - 
Armering 121ø10 L=2,4m 178kg 784:- 5,4 - 
Armering 30ø20 L=56,94 4 186kg 18 000:- 83,72 - 
Sulform H 400 119,1m 2 978:- 38,1 - 
Betong K30 57,04m³ 47 172:- 40 - 
     
Summa  78 000:- 229,4 - 
     
Materialkostnad  78 000:-    
Arbetslön 229,4 timmar a´ 130:- 29 822:-    
Omkostnadspålägg 234 % på lön 69 784:-    
Markarbeten 60 863:-    
Summa kostnad fundament 238 469:-    

 

Kostnaden för att grundlägga ett 57 m långt betongfundament blir således 238 469 kr.  

Tiden för själva grundläggningsarbetet blir ca 230 persontimmar [12]. 

Tabell 6.1: Tid och kostnadskalkyl för 
betongfundament. 
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6.1.2 Tid- och Kostnadskalkyl för vingfundament. 

Vi har gjort en liknande kostnadsberäkning för vingfundamenten medhjälp utav Wikells 

sektionsfakta 0203. Vissa kostnader och enheter har vi fått från Platschefen på projektet nere i 

Revingehed Mats Jonsson Peab, kostnader och enheter som t.ex. kostnader för montering av 

fundamenten och justeringsplattan, antal fundament man hinner hamra ner på en timme (vi 

räknar med att de sätter 10 fundament/timme) och kostnad för hyrning av hydraulhammare. 

Priset på vad fundamenten kostar fick vi av Vingfundament Terrawing AB.  

 Kronor Enhet Antal Timmar Summa  
Materialkostnader       
       
Vingfundament, levererad med 
bultsats 2400 kr/st 23  55200 :- 
       
Grundläggning       
       
Etablering 5000 kr   5000 :- 
Nerdrivning av fundament 145 kr/st 23 10 st/tim 3335 :- 
       
Arbetskostnader       
       
Ev utsättare 130 kr/tim  2,3 299 :- 
Injustering av monteringsplatta 130 kr/tim  7,6 988 :- 
       
Omkostnadspålägg på arbetslön 
234%     3011 :- 
       
Underentreprenadsarbete Åtg. Material Tid UE   
       
Jordshakt 28,5 m³ - - 2451 :-  
Borttransport 28,5m³ - - 2601 :-  
Omkostnadspåläg 6% på UE    304 :-  
Summa    5356 :-  
       
Summa kostnader       
       
Materialkostnad 55200 kr     
Arbetslön 9,9 timmar a´130:- 1287 kr     
Omkostnadspålägg 234% på lön 3012 kr     
Grundläggning 8335 kr     
Uderentrepredasarbeten 5356 kr     
      
Summa totalkostnad  73190 kr     
Tid för grundläggningsarbete 9,9 ptim     
 

Tabell 6.2: Tid och kostnadskalkyl för 
vingfundament. 
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Kostnaden för att grundlägga 23 vingfundament på en sträcka på 57 m blir således 73 190 kr.  

Tiden den det tar för själva grundläggningen är ca 10 persontimmar. 

 

Vi gör även en kostnadskalkyl då vi räknar med sämsta tänkbara arbetsgång då de bara kan 

sätta 6 fundament/tim och får följande resultat. 

 

 

 Kronor Enhet Antal Timmar Summa  
Materialkostnader       
       
Vingfundament, levererad med 
bultsats 2400 kr/st 23  55200 :- 
       
Grundläggning       
       
Etablering 5000 kr   5000 :- 
Nerdrivning av fundament 145 kr/st 23 6 st/tim 3335 :- 
       
Arbetskostnader       
       
Ev utsättare 130 kr/tim  3,8 494 :- 
Injustering av monteringsplatta 130 kr/tim  7,6 988 :- 
       
Omkostnadspålägg på arbetslön 
234%     3468 :- 
       
       
Underentreprenadsarbete Åtg. Material Tid UE   
       
Jordshakt 28,5 m³ - - 2451 :-  
Borttransport 28,5m³ - - 2601 :-  
Omkostnadspåläg 6% på UE    304 :-  
Summa    5356 :-  
       
Summa kostnader       
       
Materialkostnad 55200 kr     
Arbetslön 9,9 timmar a´130:- 1287 kr     
Omkostnadspålägg 234% på lön 3468 kr     
Grundläggning 8335 kr     
Uderentrepredasarbeten 5356 kr     
      
Summa totalkostnad  73646 kr     
Tid för grundläggningsarbete 11,4 ptim     

Tabell 6.3: Tid och kostnadskalkyl för 
vingfundament. 
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Nu blir kostnaden för att grundlägga 23 st fundament 73 646 kr och det krävs 11,4 

persontimmar att utföra arbetet. 
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7. Slutsats 

 

Vi har efter detta examensarbete kommit fram till att det är kostnadsbesparade att vid de 

tillfällen det finns möjlighet att grundlägga med vingfundament utnyttja denna metod. Det är 

även en tidsbesparande grundläggningsmetod vilket givetvis leder till minskade 

arbetskostnader. På projektet i Revingehed har Peab gjort ett mycket bra val ur kostnads- och 

tidsaspekt då de valt att grundlägga med vingfundament från Vingfundament Terrawng AB. 

Då vi räknade fram kostnadsskillnaden på en kulissvägg kom vi fram till att Peab gjorde 

besparingar på ca 165 000 kr, och detta är endast för en kulissvägg. Det man sparar in mest 

pengar på är arbetslönen då det krävs mycket mer arbete för att göra ett betongfundament. 

Man sparar även in mycket pengar på att man inte behöver schakta lika mycket för 

vingfundamenten som för betongfundamentet. Vingfundament fungerar bra så länge det rör 

sig om mindre vertikala laster då sättningen inte är så viktig i sammanhanget. 

 

Det känns som att metoden med vingfundament har framtiden för sig då fler och fler företag 

får upp ögonen för denna teknik. Ett problem nu, är begränsningar för att slå ner fundamenten 

då det inte finns så många företag med kunskap och redskap för att utföra nedslagningen av 

fundamenten. Ett annat problem är att det inte finns full kunskap om hur vingfundament 

reagerar i olika jordarter efter en längre tid och där med vet man inte om de kan användas i 

alla jordarter. Får bara utvecklingen pågå kommer kanske vingfundament att kunna användas 

vid större byggnationer, i dagsläget används de bara till mindre byggnationer som t.ex. 

bullerskydd, och då kan man konkurrera ännu mer med betongfundament. 

Betongfundament har fördelen att det kan användas till i stort sett all byggnation och 

grundläggning. Betongfundament är i särklass det vanligaste sättet att grundlägga 

konstruktioner med, vi ser inte att vingfundament skulle kunna konkurrera ut 

betongfundament helt inom mindre konstruktioner. Men vingfundament ger konkurrens vilket 

kan leda till att utvecklingen går framåt även för betongfundament. Vingfundament är alltså 

bara positivt för utvecklingen inom byggbranschen.
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Bild 1. Bilden visar när hydraulhammaren slår styrhålet för vingfundamentet.   
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Bild 2 och 3. Bilderna visar en närbild och en helbild på hur vingfundamenten ser ut. 
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Bild 4 och 5. Bilden visar en bild på justeringsplatta och infästningsbultar.    
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Bild 6 och 7. Bilden visar bilder på hur man fäst fast väggelementen i balkarna.  
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Bild 8. Bilden visar en helbild på hur det ser ut när flera väggelement är ditsatta.  
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